Pęcław, dnia…………………...........

WNIOSEK Nr…………

O wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej gminy Pęcław składamy przez właściciela (zarządcę)
nieruchomości
Nazwisko i imię………………………………………………………………………
Nazwa firmy………………………………………………………………………….
Adres zam…………………………………………………Tel.……………………..*
Proszę o wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości
położonej w.………………………… nr ewidencyjny działki ………………
do gminnej sieci: - wodociągowej** - kanalizacyjnej** /odpowiednie podkreślić/
1) Do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej będą podłączone:
a) budynek mieszkalny: ………..............
/wpisać tak lub nie/
b)zespół budynków mieszkalnych: ………………. składający się ……………
/wpisać tak lub nie/

/podaj liczbę lokali mieszkalnych/

c) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
……………………………….
/wpisać tak lub nie/
w postaci………………………………………………………………………
/podać rodzaj i przeznaczenie budynków/
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie………………………
2) Woda z sieci gminnej będzie wykorzystywana na cele:
a) bytowo-gospodarcze: ………………….
/wpisać tak lub nie/
b) na inne cele: ……………………….
/wpisać tak lub nie/
3) Do kanalizacji miejskiej będą odprowadzane ścieki:
a) bytowo-gospodarcze: ……………………
/wpisać tak lub nie/
b) inne ścieki: ………………………………………..
/wpisać pochodzenie i rodzaj ścieków/

Oświadczam, że jestem właścicielem ww.
nieruchomości……………………………………….
/podpis właściciela/
* Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić
kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
** Odpowiednie podkreślić

Dokumenty wymagane jako załącznik do wniosku:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
2) mapa – plan sytuacyjny z zaznaczoną działką
Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni od dnia złożenia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., Pęcław 28, 67-221 Białołęka
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iodags@iodags.pl lub pod
adresem administratora
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz realizacji wniosków dotyczących praw wynikających
z RODO .
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Ustawa z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Art. 6, pkt 1 lit a
RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednej lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
8) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych
12) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.
13) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego
praw wynikających z RODO.

